
Geef uw mensen 

een ervaring 

die bijdraagt 

aan hungroei en 

performance

Bij performance managementprogramma’s wordt 
vaak te weinig gekeken naar verwachtingen ten 
aanzien van uw medewerkers en uw organisatie. 
Wanneer de cyclus bestaat uit een jaarlijkse 
beoordeling waarbij de nadruk ligt op meten en niet 
zozeer op ontwikkeling, staat dit DE? groei in de weg 
en draagt het weinig bij aan high performance.  

Dit kan beter. Uw medewerkers verdienen beter. 
LOOPT NIET

Saba’s performance-aanpak geeft uw medewerkers 
en managers de tools en de technologie om 
proactief continue feedback en coaching te geven 
die gericht is op groei. Zo kunt u werken aan een 
high performance   -cultuur die betekenisvol is voor 
uw medewerkers en waardevol voor uw organisatie. 
Saba’s flexibele performance managementsysteem 
stelt medewerkers en teams in staat om hun eigen 
ontwikkelingstraject vorm te geven - en tegelijkertijd 
hun en uw doelen te realiseren.

Inspireer uw
mensen tot
hun beste
performance

SABA PERFORMANCE & COACHING



De performancemogelijkheden van Saba

Feedback en coaching van 
medewerkers
Continue coaching en feedback van medewerkers 

vormen de kern van een verrijkend performance 

managementproces. Organiseer effectieve 

performancegesprekken door managers en medewerkers 

de essentiële skills en tools aan te reiken die nodig zijn 

om samen te werken aan doelen, betekenisvolle feedback 

aan elkaar te geven en om permanente ontwikkeling en 

carrièregroei te stimuleren.

Doorlopend performance management, op uw manier

1-op-1-afspraken en vinger aan  
de pols houden
Bied managers en medewerkers een eenvoudige, 

interactieve en uniforme manier om, regelmatig en 

doorlopend, doelen en projecten te volgen en daaraan 

samen te werken, betekenisvolle feedback uit te wisselen, 

coaching te geven en carrièreontwikkelingsmogelijkheden 

of andere belangrijke zaken te bespreken. 

PERFORMANCE 
STIMULEREN VIA LEREN 

Bied medewerkers 
de mogelijkheden 
om hun doelen te 
realiseren, nieuwe skills 
te ontwikkelen en te 
groeien in hun carrière 
met een leertraject 
dat is gekoppeld aan 
uw strategie voor 
talentontwikkeling.  

INDIVIDUELE DOELEN 
AFSTEMMEN OP 
STRATEGIE

Stem doelen van 
medewerkers af op uw 
bedrijfsstrategie. Zo zorgt 
u ervoor dat iedereen 
naar uw belangrijkste 
organisatorische  
uitkomsten toewerkt. 

EEN PROACTIEVE 
FEEDBACKCULTUUR 
FACILITEREN 

Bouw een cultuur op van 
continue feedback en 
coaching van medewerkers 
door intelligente tips 
en tools aan te dragen 
waardoor managers kunnen 
uitgroeien tot coaches  
van winnaars. 

EEN FLEXIBEL 
PERFORMANCEPROCES 

Maak gebruik van 

beproefde competenties 

en flexibele performance 

managementprocessen om het 

beoordelen van performance 

betekenisvol, doorlopend en 

relevant voor uw organisatie  

te maken.



Doelmanagement
Bied uw managers de technieken om doelen te bepalen en 

krachtige tools die zij nodig hebben om ervoor te zorgen 

dat hun teams duidelijke, meetbare en betekenisvolle 

doelstellingen hebben die zijn afgestemd op de behoeften 

van de organisatie. Geef medewerkers inzicht in hoe hun 

werk van belang is voor de organisatie.

Flexibele 
performancebeoordelingen
Transformeer de performance beoordelingscyclus van 

uw medewerkers van een vervelende administratieve 

opgave naar een op samenwerking gericht, continu en 

strategisch proces. Een proces dat u helpt om een high 

performancecultuur op te zetten waar medewerkers op 

één lijn zitten, geïnspireerd zijn en gefocust op het leveren 

van uitzonderlijke resultaten.

Op onderzoek gebaseerde 
competenties 
Stuur op succes en maak continue performance excellence 

mogelijk met een praktisch, op onderzoek gebaseerd 

competentiemodel dat gemakkelijk te begrijpen is en 

fundamenteel voor de talentmanagementoplossingen van 

Saba. Zorg ervoor dat uw medewerkers op één lijn zitten en 

de juiste skills ontwikkelen om de strategie en cultuur van uw 

organisatie te ondersteunen.

360-gradenfeedback
Stel uw managers en medewerkers in staat om een volledig 

beeld van hun performance te krijgen met behulp van 

360-gradenfeedback. Zorg voor bredere, rijkere feedback 

van degenen die direct met een medewerker samenwerken 

om te inspireren tot ontwikkeling en high performance.

 

Fundamentele 
functiebeschrijvingen
Bied medewerkers een solide performance 

managementbasis en zorg voor heldere verwachtingen 

met fundamentele functiebeschrijvingen. Leg de huidige 

functiebeschrijvingen vast en beheer die. Neem daarin 

competenties op die uw cultuur en waarden versterken 

en die een leidraad vormen voor uw medewerkers en uw 

organisatie naar succes.



www.saba.com/get-started

Bij Saba weten we dat elke organisatie het in zich heeft om een geweldige werkplek te zijn. Wat uw organisatie ook doet, wie uw klanten ook 
zijn of wat u ook maar verkoopt, succes begint bij uw medewerkers. Maar in de diverse, mobiele, sociale wereld van vandaag de dag moeten 
succesvolle organisaties een werkervaring bieden die meer verbonden is en persoonlijker is dan ooit tevoren. En de meest succesvolle 
organisaties doen dit met Saba. Omdat we talentwetenschap combineren met intelligente technologie voor het bieden van een persoonlijke 
talentervaring op maat waarin het individu centraal staat op de momenten die het er meest toe doen. Met krachtige tools en inzichten die 
managers van talenten in staat stellen om de impact op het succes van de organisatie hard te maken. Dus van het aantrekken van kandidaten die 
de perfecte match vormen tot aan het ontwerpen van trajecten voor persoonlijke groei en het creëren van een cultuur die de unieke talenten van 
elk individu stimuleert, helpt Saba u om uw medewerkers en teams de volgende boodschap over te brengen: Werk vanuit jouw kracht. Werk zoals 
jij het ziet. Werk alsof het persoonlijk is. Werk zoals jij bent

© 2019 Saba Software Inc. Alle rechten voorbehouden. Saba, het logo van Saba en de beeldmerken van de producten en diensten waarnaar in 
dit document wordt verwezen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Saba Software, Inc. of gelieerde bedrijven. Alle andere 
handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
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24/7-klantenondersteuning

Actieve online 
gebruikersgemeenschap

Strategische diensten met 
toegevoegde waarde

Regelmatige bijeenkomsten  
van gebruikersgroepen

Standaard of maatwerk in 
implementatiediensten

Speciale contactpersoon  
voor klantsucces

Saba Partner 
Marketplace 

Werving 
& Onboarding

Performance & 
Coaching 

Leren & Skills 
ontwikkelen

Inzicht in mensen  
& Analyse

De Saba-ervaring:

Over Saba
Saba maakt software die het professionele leven van miljoenen 

mensen transformeert en groei en succes bevordert voor duizenden 

organisaties wereldwijd. We helpen organisaties om een katalysator 

te ontwikkelen voor uitzonderlijke medewerkersbetrokkenheid met 

een sterk cloudplatform dat een continue ontwikkelingservaring 

biedt - van gepersonaliseerde training en samenwerking tot 

realtime coaching, bepalen van doelen en feedback. Tegenwoordig 

vertrouwen duizenden klanten wereldwijd, in praktisch elke 

branche, op Saba voor het vergroten van de betrokkenheid van hun 

medewerkers, het verbinden van hun teams en het verkrijgen van 

kritisch inzicht in de impact van talent op succes van de organisatie.

Klaar om uw medewerkers te inspireren
om het beste uit zichzelf te halen?

Uw succes
begint hier!


